CIRCUITO BRASILEIRO DE WINDFOIL

Brasília, DF, 31 de julho e 01 de agosto de 2021

1o Aviso de Regata
1- AUTORIDADE ORGANIZADORA

A etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de WindFoil 2021, é organizada pelo
Clube Katanka sob a supervisão da Associação Brasileira de Windsurf – ABWS.
2- REGRAS

2.1 O campeonato será governado pelas Regras de Regata a Vela - WS Racing
Rules
of
Sailing
–
Windsurfing
Competition
Rules
(WCR).
2.2. Em caso de conflito entre o Aviso de Regata e Instrução de Regata - IR, valem
as regras inscritas na IR.
3- HABILITAÇÃO E INSCRIÇÕES
3.1 A regata é destinada aos velejadores da modalidade Windfoil. Na divisão IQ
Foil estarão habilitados os velejadores que tiverem com o equipamento
homologado pela classe.
3.2 Havendo quórum mínimo de 5 pranchas inscritas, serão abertas as divisões
Super Cruiser para os velejadores iniciantes no Windfoil e Windsurfing
com todas as modalidades de prancha com quilha convencional
convidadas.
3.3 As inscrições serão abertas em dois lotes, sendo o primeiro entre
20/06/2021 e 20/07/2021 e o segundo entre os dias 21/07 e
30/07/2021,
A
inscrição
antecipada
será
feita
no
site
www.katanka.com.br
3.4 Os seguintes documentos serão necessários para a confirmação da inscrição:
3.4.1 Assinatura do termo de responsabilidade pelo pai ou responsável
(Anexo B) para os menores de idade;
3.4.2 Ficha de pedido de Inscrição (www.katanka.com.br);
3.4.3 Seguro de saúde. (Não é obrigatório. Solicitamos que aqueles que
possuam informem a companhia e número do associado).
3.4.4 Confirmação do pagamento
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TAXAS DE INSCRIÇÃO
4.1 Até 20/07 – R$ 200,00
4.2 A partir de 21/07 – R$ 300,00
4.3 Divisões Super Cruiser / Sport até 20/07 – R$ 100,00
4.4 Divisões Super Cruiser / Sport a partir de 21/07 – R$150,00
CATEGORIAS E DIVISÕES
IQ Foil Open, Sub-23, Feminino, Master, Gran Master, Super Cruiser
Formula Foil Open, Feminino, Master, Gran Master
Windsurfing Open, Feminino (qualquer equipamento)
Será necessário um mínimo de 5 competidores para formar uma Divisão
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PREMIAÇÃO
6.1 Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados de cada divisão
6.2 A Katanka oferecerá uma prancha Starboard Isonic Speed W49 Wood
para sorteio entre todos os participantes inscritos
PROGRAMAÇÃO GERAL*
Data
30/07
31/07

Hora
09:00

Atividade
Recepção dos competidores
Regatas do dia

01/08

9:00
14:00

Regatas do dia
Cerimônia de premiação

*Devido à pandemia de
confraternizações. Ver anexo A
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COVID-19

não

há

previsão

de

festa

ou

INSTRUÇÕES DE REGATA
As IR com os detalhes do evento estarão à disposição dos competidores na
Secretaria do Campeonato a partir do dia 30/07 e por meio digital no grupo do
campeonato no Whatsapp.
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LOCAL DAS REGATAS
O evento terá como sede as instalações do Clube Katanka, SCES, Trecho 04,
Conj 11, Parte A, Brasília, DF Telefone: 61 981725233. Os equipamentos deverão
ser guardados nas dependências do clube
10 VALIDAÇÃO DO CAMPEONATO
Será considerado validado após a realização de 1 regata completa
11 CONDIÇÃO ESPERADA DA ÁGUA E VENTO
11.1 A temperatura terá grande amplitude, podendo variar entre 12 e 30º
Celsius. Clima bastante seco, com umidade do ar podendo estar abaixo
de 10%
11.2 O vento esperado deve oscilar entre 10 e 15 nós
12 ÁREA DE REGATA
As regatas serão realizadas no lago Paranoá, preferencialmente na raia entre o
Palácio da Alvorada e a “boca da barragem”.
13 PERCURSOS
13.1 Os percursos estarão descritos nas Instruções de Regata e divulgados no
grupo de Whatsapp
13.2 O percurso será reduzido para as divisões Super Cruiser e Windsurfing
14 SEGURANÇA
Enquanto estiver na água o competidor deverá utilizar colete salva-vidas e
capacete. Aqueles que descumprirem esta regra não terão seus resultados
computados.

CIRCUITO BRASILEIRO DE WINDFOIL

15 RESPONSABILIDADE
15.1 “A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar
em regata pertence exclusivamente ao barco” RRV
15.2 Os competidores participam da regata a seu próprio risco. A Autoridade
Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de
regatas, durante ou depois de completado o evento
16 USO DE IMAGEM
O competidor, ao se inscrever no evento, permitirá o uso da sua imagem para
promoções e divulgações, neste ou em futuros eventos.
17 OPÇÕES DE HOSPEDAGEM
17.1 Golden Tulip Alvorada
13 minutos do Katanka
Single: 230,00
Duplo: 280,00
Acrescer 15% de ISS e taxas de serviço
17.2 Lake View (condomínio residencial com flats)
Aproximadamente 250,00 a diária*
3 minutos do Katanka
*Airbnb
17.3 Residencial Brisas do Lago (condomínio residencial com flats)
Aproximadamente 350,00 a diária*
2 minutos do Katanka
*Airbnb
18 INFORMAÇÕES
Maiores informações serão oportunamente detalhadas até o lançamento do (s)
novo (s) AR(s) ou até a publicação das IR
19 CONTATO
Katanka: 61 981725233
@clubekatanka
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ANEXO A
ORIENTAÇÕES ACERCA DA PANDEMIA DE COVID-19
O Clube Katanka cumpre as orientações dos decretos do GDF sobre a
prevenção do contágio do coronavírus.
1- O uso da máscara é obrigatório em terra, tanto na orla do lago, como
dentro das dependências do clube.
2- É obrigatório o distanciamento de 2m entre as mesas, que podem
comportar um máximo de 6 pessoas
3- Também deverá ser observado o distanciamento entre as pessoas
4- O evento não será aberto ao público. Apenas os usuários de serviços e
sócios do Katanka terão acesso ao clube nos dias das regatas
5- Recomenda-se lavar sempre as mãos com sabão ou utilizar o álcool em
gel.
6- Haverá medição de temperatura na chegada ao Katanka. Os velejadores
que apresentarem febre acima de 37.5º Celsius serão encaminhados
para o serviço de saúde.
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AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Autorizo

o(a)

competidor(a)

______________________________________

a

participar das regatas do Circuito Brasileiro de Windfoil – Etapa Brasília. Declaro
que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que ele (a)
possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Clube
Katanka, a Comissão Organizadora, demais entidades e pessoas envolvidas na
organização e realização deste Campeonato.

Local e data
__________________, ______ de _______________ de 2021

____________________________ ___________________________
Nome Legível do Responsável/ Assinatura do Responsável

